Afsprakennota 2013 tussen de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst RADAR en het Agentschap
Onroerend Erfgoed (OE)
Generiek Takenpakket
Afsprakencluster Beleid en Beheer
De IOED maakt een meerjarenbeleidsplan op en een
beheerplan voor het lopende jaar, dat past binnen het
beleidsplan. Het beheerplan wordt getoetst aan het
meerjarenbeleidsplan in het jaarverslag.

RADAR werkt mee aan het meerjarenbeleidsplan voor de
periode 2015-2020 van Projectvereniging BIE voor het
onderdeel onroerend erfgoed.

De IOED neemt initiatieven tot uitbreiding van zijn
werkingsgebied, voor zover de draagkracht van de IOED
en de logische samenhang van het gebied dat toelaten.

Het is de bedoeling om het komende jaar de werking van
RADAR te bestendigen binnen het huidige gebied, maar op
termijn en als de draagkracht dit toelaat, staat RADAR open
voor eventuele toetreding van andere gemeenten binnen
het arrondissement Roeselare.

De IOED stemt de cultuurbeleidsplannen en het
beleidsplan van een eventueel aanwezige erfgoedcel af
met het onroerend erfgoedbeleid.

In 2013 moet voor de Erfgoedcel een beleidsplan voor de
periode 2015-2020 worden gemaakt. Projectvereniging BIE
voorziet dit integraal aan te pakken en voor elke poot een
beleidsvisie uit te werken. Op deze manier wordt maximaal
naar afstemming tussen de verschillende beleidsdomeinen
gestreefd.
De RADAR-medewerkers worden uitgenodigd op de
werkgroep van Erfgoedcel TERF (en ad hoc werkgroepen)
telkens er punten op de agenda staan met een raakvlak met
het onroerend erfgoedbeleid in de regio.

De IOED bewaakt de integratie van het onroerend
erfgoed in andere beleidsplannen zoals
milieubeleidsplannen, natuurontwikkelingsplannen,
bekkenbeheersplannen, toeristische plannen,…

RADAR streeft ernaar om via het verder uit te bouwen
netwerk van contacten afstemming te bereiken met andere
beleids- en beheersplannen.
RADAR gaat na of en hoe de werking kan geïntegreerd
worden in de strategische meerjarenplannen van de
gemeenten en hoe naar afstemming kan gestreefd worden
binnen de gemeentelijke GIS-systemen.
RADAR start een proefproject op rond de trajectontwikkeling
van een gemeentelijke beleidsvisie voor onroerend erfgoed
binnen één gemeente.
Driemaandelijks organiseert RADAR een werkgroep voor de
ambtenaren stedenbouw en ruimtelijke ordening van de
deelnemende gemeenten om beleidsvoorbereidend werk te
verrichten.
Er wordt verder afgestemd met de regionale
overlegstructuur stad-land-schap „t West-Vlaamse Hart.

Afsprakencluster Ontsluiting en Publieksgerichtheid
De IOED staat ervoor in dat de verworven kennis
geregistreerd wordt en toegankelijk gesteld voor derden.

RADAR zorgt ervoor dat de ontwikkelde expertise en
opgebouwde kennis doorstroomt naar de betrokkenen
(beleid, partners, publiek, onderzoekers,…) via het verder
uit te bouwen netwerk, RADAR-website, BIE-infoblad,
RADAR-folder…
De website “Versteende Getuigenissen” bestaat sinds 2010
en heeft als doel het funerair erfgoed van de regio te
ontsluiten en de kennis hierover te verspreiden. Op vraag
kan hierover toelichting gegeven worden op workshops en
studiedagen. We streven ernaar het aantal partners uit te
breiden. Er worden acties ondernomen om de vernieuwde
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website breder bekend te maken binnen de regio.
In het kader van concrete archeologische projecten worden
de resultaten van dat onderzoek publiekelijk toegankelijk
gemaakt via de RADAR-website, maar ook rondleidingen,
lezingen, brochures, infopanelen en verspreiding in de
gemeentelijke communicatiekanalen behoren tot de
mogelijkheden.
Er wordt een educatief pakket rond archeologie ontwikkeld
voor kinderen (10-14 jaar).
RADAR begeleidt op vraag ook studenten bij hun regiogebonden bachelor/ masterpaper.
De IOED blijft op de hoogte van de meest recente
ontwikkelingen op het vlak van onroerend erfgoedzorg
en -onderzoek (deelname aan studiedagen, onderzoek
naar subsidiemogelijkheden,…) en zet die inzichten om
in de praktijk.

De stafmedewerkers van RADAR doen onderzoek en
scholen zich bij met het oog op de optimalisering van de
werking van de IOED en dit voor zover de planning dit
toelaat.
Op het driemaandelijks werkgroepoverleg met de
ambtenaren stedenbouw en ruimtelijke ordening van de
deelnemende gemeenten worden nieuwe ontwikkelingen
binnen het onroerend erfgoedveld toegelicht en besproken.

De IOED fungeert als aanspreekpunt voor de regio en
zorgt voor afstemming tussen de verschillende partners
in de regio.

RADAR bouwt een netwerk voor de onroerend
erfgoedwerking in de regio op en zorgt voor afstemming
tussen de partners, ondermeer op de verschillende
werkgroepen. Er wordt gewerkt aan een lange termijnvisie
op het regionaal onroerend erfgoedbeleid (beleidsplan
2015-2020) in samenspraak met de verschillende
gemeenten.
De stafmedewerkers van RADAR zijn hét aanspreekpunt
voor het lokale beleid en de burger voor alles wat onroerend
erfgoed in de regio aangaat.

De IOED neemt initiatieven ter verbreding van het
maatschappelijk draagvlak en sensibiliseert zowel het
brede publiek als specifieke doelgroepen zoals
bouwheren, promotoren en architecten.
Indien deze initiatieven betrekking hebben op
beschermingsdossiers, neemt de IOED voorafgaand aan
elke communicatie contact op met Onroerend Erfgoed.

RADAR zorgt voor de voortdurende actualisatie van de
gegevens op de website www.bieradar.be die zich zowel op
het brede publiek als op specifieke doelgroepen richt.
Er wordt een info-brochure ontwikkeld over RADAR met
praktische info rond inventaris, archeologie, … Deze wordt
breed verspreid binnen de regio.
Op de jaarlijkse ontmoetingsdag van Projectvereniging BIE
worden de resultaten van 2012 en de planning van RADAR
voor 2013 voorgesteld aan een ruim en sectorgebonden
publiek.
RADAR werkt nauw samen met de erfgoedconsulenten van
de provinciale afdelingen van Onroerend Erfgoed en met de
centrale administratie van Onroerend Erfgoed. Voor
dossiers die betrekking hebben op beschermd erfgoed
neemt RADAR voorafgaand aan elke communicatie contact
op met de gemeente en met Onroerend Erfgoed.

De IOED heeft aandacht voor vrijwilligerswerking en
erfgoedverenigingen, en voor het ontwikkelen en
ondersteunen van lokale betrokkenheid.

RADAR kan een beroep doen op het netwerk van
vrijwilligers en erfgoedverenigingen dat sinds 2008 werd
opgebouwd door Erfgoedcel TERF. RADAR streeft ernaar
dit netwerk verder uit te breiden voor wat betreft de
onroerend erfgoedmaterie.
Er wordt verder gewerkt - samen met de vrijwilligers - aan
het project Funerair Erfgoed/ Versteende Getuigenissen om
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het funerair erfgoed van de regio te ontsluiten.
De Vereniging voor Oudheidkundig Bodemonderzoek WestVlaanderen (V.O.B.o.W.), de Werkgroep Archeologie
Roeselare (WAR) en de verschillende heemkundige kringen
worden door RADAR op de hoogte gehouden van
archeologisch onderzoek binnen hun werkingsgebied en
betrokken waar het mogelijk en/of opportuun is.
Vrijwilligers zullen betrokken worden bij de invulling van het
archeologie-luik op de – in samenwerking met Erfgoedcel
TERF ontwikkelde – Erfgoedbank Midwest.
De IOED ondersteunt Open Monumentendag en andere
sensibiliserende activiteiten (bvb. rond lopende
beschermingen, beheerswerken).

RADAR zorgt via het organiseren van overleg voor
inhoudelijke ondersteuning en regionale afstemming van de
initiatieven van de lokale organisatoren.
RADAR voorziet extra promotionele ondersteuning n.a.v. de
25ste editie van Open Monumentendag.
RADAR neemt een coördinerende rol op zich in het kader
van regionale deelname aan de Europese Week van de
Begraafplaatsen en Open Kerkendagen.

De IOED ontwikkelt eigen initiatieven ter ondersteuning
van de (lokale) erfgoedzorg (bvb. eigen
premieregelingen voor niet-beschermd erfgoed,
erfgoedprijzen,…).

RADAR informeert - in het kader van de ontwikkeling van
een regionale visie op onroerend erfgoed - lokale besturen
over de mogelijkheden van gemeentelijke subsidiereglementen voor waardevol niet beschermd erfgoed.

De IOED volgt projecten op die gebeuren in
samenwerking met andere instanties en die gericht zijn
op de ontsluiting van erfgoed.

RADAR participeert in volgende projecten in samenwerking
met andere instanties:
- omtrent funerair erfgoed
Het project Funerair Erfgoed/ Versteende Getuigenissen
(sinds 2010) wordt verdergezet. Doelstelling is de ontsluiting
van het funerair erfgoed van de regio. Er wordt naar
gestreefd om het gebruik van de website zo ruim mogelijk te
verspreiden in Vlaanderen i.f.v. beheer van funerair erfgoed.
- omtrent WOI-erfgoed
RADAR is een partner binnen de brede samenwerking in de
regio rond 2014-2018. Concreet zal RADAR instaan voor
onder meer de begeleiding van het TRP-dossier m.b.t. de
Duitse begraafplaats in Hooglede, het in kaart brengen van
de bunkers uit WOI, inhoudelijke input website
www.veertienachttien.be, het ter beschikking stellen van
onze expertise in het kader van de meesterproef Vlaamse
Bouwmeester voor de ontsluiting van WOI-bunkers…
- omtrent industrieel-economisch erfgoed
RADAR volgt het herbestemmingsproject van de cichoreiast in Roeselare op.
- omtrent klein erfgoed
RADAR wordt (samen met de gemeente Roeselare)
betrokken bij het Europese Interregproject SIRE (Sociale
Innovatie en zorg voor klein Religieus Erfgoed) dat sociale
economie en zorg voor klein erfgoed wil koppelen.
- omtrent religieus erfgoed
RADAR zet in 2013 de infosessies rond het religieus
erfgoed verder, dit in samenwerking met externe sprekers
en de Erfgoedcel TERF die instaat voor de sessies m.b.t.
cultureel erfgoed. RADAR volgt de herbestemming van
religieuze gebouwen op (vb. Sint-Amandskerk Roeselare).
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- omtrent archeologie:
RADAR coördineert de invulling van het archeologie-luik
van de – in samenwerking met Erfgoedcel TERF
ontwikkelde – Erfgoedbank Midwest.
- op het vlak van educatie:
RADAR werkt mee aan de ontwikkeling van een
omgevingsboek voor het onderwijs in samenwerking met
stad-land-schap ‟t West-Vlaamse Hart en Erfgoedcel TERF.
Afsprakencluster Deontologie en gedragscode
De IOED meldt elke poging tot omkoping, in natura of in
speciën, onmiddellijk aan Onroerend Erfgoed. Indien
materiële bewijzen daarvan aanwezig zijn, wordt er
klacht ingediend bij de politie.

In voorkomend geval zal RADAR handelen overeenkomstig
de hiernaast vermelde deontologie en gedragscode.

In geval van vaststellingen van inbreuken op de
wetgeving inzake onroerend erfgoed neemt de IOED
onverwijld contact op met Onroerend Erfgoed.

In voorkomend geval zal RADAR eerst met de gemeente
contact opnemen en, indien dit nodig blijkt, wordt ook
Onroerend Erfgoed op de hoogte gebracht.

Afsprakencluster Organisatie
De IOED opereert als een zelfstandige speler t.a.v. de
participerende gemeentebesturen en/of overkoepelende
organisaties.

RADAR opereert als een onafhankelijke speler. Er wordt
gewerkt aan de ontwikkeling van een optimale
overlegstructuur.

De IOED beheert zijn eigen financiën.

RADAR beheert zijn eigen financiën en rapporteert hier
jaarlijks over aan de gemeenten na audit van een revisor en
één van de gemeenteontvangers van de regio.

Specifieke taken m.b.t. archeologisch erfgoed
Afsprakencluster Inventarisatie
De IOED werkt aan een overzicht van het gekende
archeologische erfgoed in de regio, zowel met
betrekking tot sites als objecten/vondsten.

Een streekinventaris van archeologische sites, vondsten en
kennis wordt opgesteld. Deze dynamische en permanent te
actualiseren inventaris zal gebruikt worden om de CAI te
actualiseren, de advisering te ondersteunen en aan kennisontwikkeling te doen.
In samenwerking met Erfgoedcel TERF werd een
Erfgoedbank ontwikkeld waaraan een archeologie-luik
gekoppeld is. Dit luik wordt verder uitgewerkt en moet de
komende jaren invulling krijgen uit verschillende hoeken
onder de coördinatie van RADAR.

Met betrekking tot nieuwe vondsten zijn de werknemers
van de IOED er toe gehouden de vondstmeldingsplicht
zoals bepaald in artikel 8 van het decreet houdende
bescherming van het archeologisch patrimonium na te
leven, voor zover zij zelf de vinder zijn, of wijzen zij de
vinder op de decretale plichten daaromtrent.

De RADAR-medewerkers houden zich zelf aan de
vondstmeldingsplicht en wijzen andere vinders op de
decretale plichten daaromtrent.

De IOED actualiseert de Centraal Archeologische
Inventaris binnen zijn werkingsgebied.

De aanwezige gegevens in de CAI worden door RADAR als
vertrekpunt genomen en worden geactualiseerd en
aangevuld op basis van lopende projecten,
toevalsvondsten, gerichte prospecties en de
streekinventaris in ontwikkeling.
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De inventarisatiegegevens bekomen via vrijwilligers worden
overgemaakt aan de CAI.
De IOED brengt binnen zijn werkingsgebied de huidige
en de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling, en de zones
die reeds ontwikkeld zijn en/of waar het bodemarchief
reeds grotendeels verdwenen is, in kaart. De IOED voert
niet-vergunningsplichtige prospecties uit, of laat deze
uitvoeren, met het oog op de detectie van nieuwe
vindplaatsen. Deze toetst hij aan de inventaris van het
lokale erfgoed. Op die manier kunnen risicogebieden (dit
zijn de gebieden waar de ruimtelijke druk hoog is) in
kaart gebracht of minstens ingeschat worden.

IOED-TERF werkt aan het in kaart brengen van de gekende
archeologische vindplaatsen en van de zones waar het
bodemarchief grotendeels is verdwenen. Door gerichte
prospecties in het kader van stedenbouwkundige
ontwikkelingen, planning en advisering worden de
risicogebieden in kaart gebracht.
Op basis van deze gegevens zullen (dynamische) advieskaarten worden opgesteld, die men zal kunnen integreren in
het gemeentelijk beleid. Samen met de andere IAD/IOED‟s
wordt dit in een werkgroep aangepakt.
RADAR communiceert deze informatie actief naar alle
betrokkenen via het opgebouwde netwerk.

Afsprakencluster Advisering en opvolging
De IOED bewaakt de integratie, op termijn, van het
onroerend erfgoedbeleid in de structuurplanning en de
stedenbouw. De IOED geeft advies bij belangrijke/
grotere ruimtelijke planningsprocessen en complexere
projecten in uitvoeringsfase, en kan voorstellen
formuleren van richtlijnen voor kwaliteit in openbare
domeinen.

RADAR handelt volgens de opgestelde afsprakennota
inzake advisering en opvolging (zie bijlage).

De IOED geeft advies bij stedenbouwkundige
vergunningsaanvragen, op verzoek van Onroerend
Erfgoed of op eigen initiatief in gevallen waarbij
Onroerend Erfgoed geen adviesbevoegdheid heeft.

RADAR handelt volgens de opgestelde afsprakennota
inzake advisering en opvolging (zie bijlage).

De IOED houdt een register bij van alle uitgebrachte
adviezen en van alle verrichte terreinwerkzaamheden.
Uit dit register blijkt welke maatregelen getroffen werden
om het bodemarchief te bewaren, in situ of ex situ.

RADAR houdt een register bij van alle uitgebrachte formele
adviezen, pre-adviezen en van alle verrichte
terreinwerkzaamheden in een standaard database die werd
opgesteld in overleg met alle IAD/IOED‟s.

De advisering van dossiers die op basis van de Vlaamse
Codex Ruimtelijke Ordening (bijzondere en reguliere
procedure) ter advies voorgelegd worden aan Onroerend
Erfgoed, blijft de absolute bevoegdheid van dit
agentschap. De IOED voorziet de erfgoedconsulent van
Onroerend Erfgoed indien mogelijk van een pre-advies.

RADAR handelt volgens de opgestelde afsprakennota
inzake advisering en opvolging (zie bijlage).

In geval van dossiers waarop Onroerend Erfgoed geen
wettelijke adviesvereiste heeft, en waar de IOED uit
eigen initiatief of op vraag van derden advies geeft, staat
de IOED in voor de begeleiding van de dossiers, vanaf
het moment van het advies, over de onderhandelingen,
het opmaken van bestekken en planning, de uitvoering,
de rapportage en de deponering van de vondsten en het
opgravingsarchief.

RADAR handelt volgens de opgestelde afsprakennota
inzake advisering en opvolging (zie bijlage).

Afsprakencluster Beheer en Beleid
De IOED staat in voor ondersteuning en advisering van
derden. De IOED communiceert over het bestaande
instrumentarium en de wetgeving over onroerend
erfgoed.

RADAR bouwt zijn werking verder uit als aanspreekpunt
voor communicatie van en uitleg over het bestaande
instrumentarium naar derden. Deze functie als
aanspreekpunt wordt zo ruim mogelijk gecommuniceerd via
o.m. de RADAR-website, het BIE-infoblad en een folder die
ook wordt verspreid via de gemeentelijke diensten.
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Afsprakencluster Veldwerk en deponering/
archivering
De IOED en zijn werknemers houden zich als
uitvoerders strikt aan de vergunningsplicht voor het
uitvoeren van een prospectie met ingreep in de bodem
of een archeologische opgraving. De IOED heeft hier
een voorbeeldfunctie in.

RADAR houdt zich strikt aan de vergunningsplicht en vervult
zijn voorbeeldfunctie op dat vlak.

De IOED zorgt voor de opvolging van vergunde
opgravingen in de regio die uitgaan van andere
archeologen of instanties.

RADAR zorgt voor de opvolging van vergunde opgravingen
in de regio die uitgaan van andere archeologen of
instanties.

De bijzondere voorwaarden gekoppeld aan de
vergunningen voor het uitvoeren van archeologische
opgravingen of prospecties met ingreep in de bodem
worden beoordeeld door Onroerend Erfgoed. Hiervoor
kan beroep gedaan worden op of advies gevraagd
worden aan de IOED, maar de uiteindelijke beslissing
berust bij Onroerend Erfgoed.

RADAR geeft desgewenst advies aan Onroerend Erfgoed
en handelt hierbij volgens de opgestelde afsprakennota
inzake advisering en opvolging (zie bijlage).

De keuze van de uitvoerder van opgravingen of
prospecties met ingreep in de bodem berust bij de
opdrachtgever. De IOED beslist zelf in welke gevallen hij
zijn diensten aanbiedt aan de bouwheer, en in welke
niet, rekening houdende met de geldende regelgeving
en het gelijkheidsbeginsel.

RADAR zal desovereenkomstig handelen.

De IOED die het beheer heeft over bodemvondsten,
bewaart de mobiele archeologica en de stalen voor
natuurwetenschappelijk onderzoek in zulke
omstandigheden dat ze gevrijwaard worden van verder
verval. De IOED werkt mee aan een goed depotbeheer,
binnen de budgettaire en praktische mogelijkheden van
zijn dienst.

RADAR werkt constructief mee in het zoeken naar
oplossingen voor het beheer van het aanwezige
archeologische erfgoed in de regio, met de nodige aandacht
voor de depotproblematiek van archeologische collecties.
De provinciale intenties omtrent depotwerking worden
opgevolgd. RADAR wordt ondermeer betrokken bij de
initiatieven in Kortrijk daaromtrent en ondersteunt
gemeentelijke initiatieven hiertoe.
In het kader van de invulling van het archeologie-luik van
Erfgoedbank Midwest wordt een beeld verkregen van de
toestand en de noden van de archeologische collecties in
de regio. Tegen 2014 wordt onderzocht of een
depotmedewerker kan aangeworven worden om deze
problematieken in kaart te brengen en actief naar
oplossingen te zoeken.

De IOED streeft er naar archieven en vondsten van
opgravingen die door derden worden uitgevoerd in het
gebied van de IOED in geval van aanbieding in depot te
nemen en te bewaren op dezelfde wijze als hierboven
omschreven. De IOED gaat over tot een actieve
lokalisering en indien mogelijk tot actieve verwerving van
externe ensembles en archieven.

RADAR doet zelf niet aan actieve verwerving van archieven
en vondsten van derden. De provinciale intenties omtrent
depotwerking worden wel van nabij opgevolgd en
ondersteund (cfr. supra).
Externe ensembles en archieven worden wel gelokaliseerd
in het kader van de invulling van het archeologie-luik van
Erfgoedbank Midwest.
Tegen 2014 wordt onderzocht of een depotmedewerker kan
aangeworven worden om deze problematieken in kaart te
brengen en actief naar oplossingen te zoeken. In de loop
van 2013 wordt dit dossier met alle betrokken actoren
voorbereid.

Afsprakencluster Deontologie en gedragscode
De IOED onderschrijft de deontologische code van de
archeoloog.

RADAR onderschrijft de deontologische code van de
archeoloog.
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Specifieke taken m.b.t. bouwkundig erfgoed
Afsprakencluster Inventarisatie
De IOED vervolledigt de inventarissen bouwkundig
erfgoed (actualiseren, aanvullen ontbrekende items,
interieurbeschrijvingen opstellen, fotograferen, aanvullen
klein erfgoed, bouwblok-inventarisatie…). Dit kan
gebeuren in nauw overleg met Onroerend Erfgoed.

De vastgestelde inventarissen bouwkundig erfgoed worden
geactualiseerd en vervolledigd in nauw overleg met
Onroerend Erfgoed en de gemeenten, zodat de gemeenten
eind 2013 kunnen beschikken over een geactualiseerde lijst.
Indien mogelijk wordt reeds gestart met verder onderzoek.

Afsprakencluster Advisering en opvolging
De IOED bewaakt de integratie, op termijn, van het
onroerend erfgoedbeleid in de structuurplanning en de
stedenbouw. De IOED geeft advies bij belangrijke/
grotere ruimtelijke planningsprocessen en complexere
projecten in uitvoeringsfase, en kan voorstellen
formuleren van richtlijnen voor kwaliteit in openbare
domeinen.

RADAR handelt volgens de opgestelde afsprakennota
inzake advisering en opvolging (zie bijlage).

De IOED neemt een actieve rol op o.m. inzake
advisering van complexere projecten, specifiek voor het
bouwkundig erfgoed (bv. de herbestemming van
monumenten). De IOED brengt betrokken partijen
samen om probleemmonumenten aan te pakken.

RADAR handelt volgens de opgestelde afsprakennota
inzake advisering en opvolging (zie bijlage).

De IOED volgt vergunde werken aan bouwkundig
erfgoed op i.s.m. de bevoegde administraties.

RADAR handelt volgens de opgestelde afsprakennota
inzake advisering en opvolging (zie bijlage).

De IOED adviseert werken aan het bouwkundig erfgoed
die eigendom zijn van de betrokken gemeenten. De
IOED zorgt voor het opstellen van onderhouds- en
restauratieplanningen voor het gemeentelijk patrimonium
(verslagen Monumentenwacht laten opstellen,…).

RADAR handelt volgens de opgestelde afsprakennota
inzake advisering en opvolging (zie bijlage).

RADAR is o.m. betrokken bij de herbestemming van de site
Vancoillie en het stationsgebouw in Lichtervelde, de site
Ten Bunderen in Moorslede en de site van de cichorei-ast in
Roeselare.

RADAR geeft ondersteuning en/of advies bij het opstellen
van onderhouds- en restauratieplanningen voor het
gemeentelijk patrimonium.
Met betrekking tot het funerair erfgoed wordt dit aspect van
het takenpakket verder uitgebouwd via het reeds bestaande
project Funerair Erfgoed/Versteende Getuigenissen. Als
projectpartner volgt RADAR ook het project van het
herwaarderingsplan van het kerkhof van Ingelmunster op.

De IOED geeft advies bij stedenbouwkundige
vergunningsaanvragen, op verzoek van Onroerend
Erfgoed of op eigen initiatief in gevallen waarbij
Onroerend Erfgoed geen adviesbevoegdheid heeft.

RADAR handelt volgens de opgestelde afsprakennota
inzake advisering en opvolging (zie bijlage).

De IOED houdt een register bij van alle uitgebrachte
adviezen en van alle verrichte terreinwerkzaamheden.

RADAR houdt een register bij van alle uitgebrachte
stedenbouwkundige adviezen en van alle verrichte
terreinwerkzaamheden.

De IOED adviseert werken aan geïnventariseerd
bouwkundig erfgoed. In geval van dossiers waarop
Onroerend Erfgoed geen wettelijke adviesvereiste heeft,
en waar de IOED uit eigen initiatief of op vraag van
derden advies geeft, staat de IOED in voor de opvolging
en begeleiding van de dossiers, van advies tot
uitvoering.

RADAR handelt volgens de opgestelde afsprakennota
inzake advisering en opvolging (zie bijlage).
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Afsprakencluster Beheer en Beleid
De IOED zorgt voor ondersteuning en advisering voor
erfgoed van derden. De IOED communiceert over het
bestaande instrumentarium naar derden (diverse
premies, provinciale en gemeentelijke premies, fiscale
aftrek, wetgeving RO, monumentenwacht, wetgeving
overheidsopdrachten,…).

RADAR bouwt zijn werking verder uit als aanspreekpunt
voor communicatie van en uitleg over het bestaande
instrumentarium naar derden. Deze functie als
aanspreekpunt wordt zo ruim mogelijk gecommuniceerd via
o.m. de RADAR-website, het BIE-infoblad en een folder die
ook wordt verspreid via de gemeentelijke diensten.

De IOED ondersteunt het beheer van de monumenten
door gebruik van aanwezige monumentenploegen, of
ontwikkelt eigen initiatieven hierrond. Deze ploegen
kunnen helpen voor het onderhoud van (klein)
bouwkundig erfgoed, het openstellen van
monumenten,…

RADAR bouwt het bestaande project Funerair Erfgoed/
Versteende Getuigenissen - dat werkt met
vrijwilligersploegen - verder uit.
Wat betreft materiële zorg wordt RADAR in 2013 verder
betrokken bij het Europese Interregproject SIRE (Sociale
Innovatie en zorg voor klein Religieus Erfgoed) dat sociale
economie en zorg voor klein erfgoed wil koppelen.
Specifieke doelgroepen worden opgeleid voor het
onderhoud van (klein) bouwkundig erfgoed.

De IOED moedigt bouwhistorisch onderzoek en
kennisbeheer betreffende bouwkundig erfgoed uit het
eigen werkingsgebied aan.

RADAR moedigt bouwhistorisch onderzoek en kennisbeheer betreffende bouwkundig erfgoed uit het eigen
werkingsgebied aan, o.m. door contacten met de
academische wereld.
RADAR begeleidt op vraag ook studenten bij hun regiogebonden bachelor/ masterpaper.

Bijlage: definitieve afsprakennota tussen RADAR en de deelnemende gemeentes inzake
advisering en opvolging.
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